
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 11. 16.

Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  alapító  okiratának
módosítására

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: Varga Anna Éva a BID igazgatója

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 11. 14.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 11. 14.

A napirendi pont rövid tartalma: 

A  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és  szakágazatok  osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben 2018. január 1-jétől módosul a bölcsőde
feladatát érintő kormányzati funkció kód elnevezése, ezért az intézmény alapító okiratát a
jogszabály értelmében legkésőbb 2017. december 31-ig módosítani szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 25290-8/2017.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 11. 09. Ellenőrzés dátuma: 2017. 11. 09.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -
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JAVASLAT

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

2018.  január  1-től  módosul  a  kormányzati  funkciók,  államháztartási  szakfeladatok  és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben a 104031
számú és a 104036 számú kormányzati funkció elnevezése 2018. január 1. napjától.

Fentiek  miatt  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  (a  továbbiakban:  BID)
igazgatója kezdeményezte az intézmény alapító okiratának módosítását (az előterjesztés 1.
számú melléklete). 

A  kormányzati  funkciók  elnevezésében  történt  változásra  és  a  Magyar  Államkincstár
előírásaira tekintettel a BID alapító okiratának módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

 Az alapító okirat 1. pontjában az intézmény székhelyének és telephelyeinek címét a
MÁK kérésének megfelelően nem rövidítve (pl. Kossuth L. u.), hanem teljesen kiírva
(Kossuth Lajos utca) javasoljuk feltüntetni.

 A 3.1.1. pontban a Közgyűlés elnevezését az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
javasoljuk módosítani.

 A  4.1.  pontban  az  intézmény  közfeladatát  a  vonatkozó  jogszabály  szövegével
összhangban,  a  jogszabályra  való  hivatkozással  javasoljuk  feltüntetni,  valamint
kiegészíteni a gyermekétkeztetésre vonatkozó feladattal.

 A 4.3. pontot javasoljuk módosítani a 4.1. pontban foglaltaknak, illetve az intézmény
kormányzati funkcióinak megfelelően.

 A  4.4.  pontban  a  jogszabály  változása  miatt  a  „104031  Gyermekek  bölcsődei
ellátása” kormányzati funkció „104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében
történő  ellátása”  kormányzati  funkcióra,  a  „104036  Munkahelyi  étkeztetés
bölcsődében”  kormányzati  funkció  „104036  Munkahelyi  étkeztetés  gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményben” kormányzati funkcióra módosult.

 Az  5.1.  pontban  a  költségvetési  szerv  vezetőjének  megbízási  rendjét  javasoljuk
kiegészíteni azzal, hogy közalkalmazotti jogviszony keretében bízza meg a vezetőt a
Közgyűlés,  illetve  a  Közgyűlés  elnevezését  módosítottuk  az  SZMSZ-ben
meghatározott elnevezésre.

 Az  5.2.  pontban  a  „megbízásos  jogviszony”  szövegrészt  „megbízási  jogviszony”
szövegre módosítottuk.

 A formanyomtatvány változott a jelenleg hatályos alapító okirat elfogadása óta (2016.
február 26.),  már nem tartalmi eleme az egységes szerkezetbe foglalt  okiratnak a
záró rendelkezés, ezért a 6. pontot töröltük.

Az államháztartásról  szóló 2011. évi  CXCV. törvény 8/A.  § (2) bekezdése értelmében az
alapító  okiratot  és  annak  módosítását  a  kincstár  által  rendszeresített  formanyomtatvány
alkalmazásával  kell  kiadni.  A  formanyomtatvány  kitöltési  útmutatója  szerint  a
formanyomtatvány  a  kitöltés  során  formailag  kötött,  a  betűtípus,  a  betűméret  és  a
sortávolság nem változtatható, valamint fejléces papír sem használható. 

 A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2. számú
melléklete tartalmazza. 

A módosító okiratot a határozati javaslat 1. számú melléklete, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

2



Az Ávr. 167/C. § (1) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési szerv létesítő okiratát érintő
módosítást az alapítói jogokat gyakorló szerv az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat,
valamint az egységes szerkezetű alapító okirat csatolásával, a változás-bejelentési kérelem
benyújtásával  kérheti.  A  167/C.  §  (5)  bekezdése  értelmében  a  kérelmet  az  adat
keletkezésétől,  illetve  megváltozásától  számított  nyolc  napon  belül  kell  a  Magyar
Államkincstárnak benyújtani.

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság és az ügyrendi, igazgatási
és jogi bizottság a 2017. november 14-i ülésén megtárgyalta, a bizottságok véleményét az
elnökök szóban terjesztik a Közgyűlés elé.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
…  /2017. (XI. 16.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának módosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény 70/2016. (II. 18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi
módosító okiratot fogadja el:

„Okirat száma: 25290-20/2017.

Módosító okirat

A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által 2016. február 26.  napján kiadott, 1456-5/2016. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2017.  (XI.  16.)  határozatára figyelemmel  –  a
következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 2.
1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe

1 Zengő-Bongó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 2.

2 Napraforgó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 7/b.

3 Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 18.

4 Hétszínvirág Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1.

5 Makk Marci Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 11.”

2. Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.”

3



3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban: Gyvt. – 41. §-a és a 42. § (1)-(3) bekezdése szerinti
bölcsődei ellátás, továbbá a Gyvt. 21. § szerinti gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti
intézményi  gyermekétkeztetés,  ingyenes  és  kedvezményes  intézményi  gyermekétkeztetés,
szünidei  gyermekétkeztetés  ellátása,  valamint  az  intézmény  dolgozói  részére  munkahelyi
étkeztetés biztosítása.”

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti bölcsődei feladatok ellátásáról. Az intézmény a
bölcsődei ellátás keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25.
pontja  szerinti  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  nevelését  és  gondozását  is  ellátja.  Az
intézmény  biztosítja  a  gyermekétkeztetést,  intézményi  gyermekétkeztetést,  ingyenes  és
kedvezményes  intézményi  gyermekétkeztetést,  szünidei  gyermekétkeztetést,  valamint  az
intézmény dolgozói részére a munkahelyi étkeztetést.”

5. Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati 
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

5 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében

6 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézményben

7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés”

6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
pályázat  kiírásával  legfeljebb  5  év  határozott  időtartamra  közalkalmazotti  jogviszonyban
bízza  meg  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvényben  foglaltak
szerint,  és gyakorolja  tekintetében Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi
CLXXXIX.  törvényben  foglalt  rendelkezések  alapján  a  munkáltatói  jogokat.  Az  egyéb
munkáltatói jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.”

7. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorában a

„3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”
helyébe a

„3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”
szöveg lép. 

Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.”

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy
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nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. pontban
hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító
okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. november 24.

3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros  intézmény  igazgatóját,  hogy  az  1.  pontban  foglalt  döntésnek  megfelelően
módosítsa az intézmény dokumentumait.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. december 29.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója részére.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
     a  polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2017. november 24.

Dunaújváros, 2017. november 16.

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke
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